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2010/5جلسة المجلس المحلي الغیر عادیة رقم 

في تمام الساعة الثامنة 2010/5/25الیوم الثالثاء 2010/5عقد المجلس المحلي جلستھ الغیر عادیة رقم 
.مساءً في المجلس المحلي

حاج، مصطفى فارس، ابراھیم السادة نواف حجوج رئیس المجلس واالعضاء جمال ابو ریا، محمد: الحضور
.، والمستشار القضائي عمر ابو الھیجاء.حجوج، یونس صالح

.و الھیجاء، عاید منصور، نایف علي، خالد ابو الھیجاءالسادة موفق اب: الغیاب

:نقاط البحث
.2010میزانیة التطویر للعام .1
.لجان المجلس المحلي.2
.االنضمام الى جمعیة المیاه.3
محمد حاج : مقدمة من السادة االعضاء.          القریةطالب الثانویة ب.4

.نایف علي ، عاید منصور ، موفق ابو الھیجاء اتفاقیات العمل الخاصة         .5

النویدیات العاملة بالقریة .6

:2010میزانیة التطویر للعام النقطة االولى . 1
–مساء الخیر للجمیع : رئیس المجلس

ملیون شاقل من وزارة 2.5ح شارع الخلة حتى الشیخ حسان بمبلغ اعلم حضرتكم انھ صودق لفت.أ
.المواصالت

لبناء ملعب متعدد االھداف اقترح تخصیصھ –טוטו וינר من شاقل 170،000مبلغ صودق على.ب
.لمؤسسات اخرى لتمویل المشروعاضافیة طلبات وسنقدم،"מגרש משולב"

10%جدید مع مشاركة ل لتتمة بناء المسجد الالف شاق119،601وزارة االدیان صادقت على مبلغ .ت
.یخصص المبلغ التمام  بناء المسجد- اضافیة كاشتراك ذاتي

تخصیص ھذا المبلغ لتمویل اعادة یقترح رئیس المجلس . الف شاقل196الداخلیة اقرت مبلغ وزارة .ث
.لشوكة بشكل یلیق بالبلدة القدیمةالشارع من الجامع حتى بیر اترتیب 

الف 350مبلغ صیخصیقترح رئیس المجلس ت–الف شاقل من لجنة التنظیم 400مبلغ صودق على.ج
.الف شاقل للتشجیر والجنائن50شاقل التمام ملعب كرة القدم و

.یقترح المحافظة على شكل الشارع داخل القریة القدیمة بترتیب خاص وتقویة التصاوین المجاورة: محمد حاج
الف شاقل للتشجیر بقرار 50الف شاقل للملعب واذا تبقى منھ مبلغاً یحول 400یقترح تحویل مبلغ: محمد حاج

.جدید
الف 50للملعب و 350: كاالتيالف شاقل 400مبلغ ال انا مع اقتراح رئیس المجلس توزیع : مصطفى فارس

.والجنائن وال حاجة لقرار جدیدشاقل للتشجیر
سبة لمیزانیة المسجد مقبول وبالنسبة للملعب متعدد االھداف یتوجب فحص المكان المناسب بالن: ابراھیم حجوج

.یتوجب فحص االمكانیات لصرف المبلغبة لمبلغ المیزانیة من التنظیم بالنسأما 



.وفق ما ذكر اعاله لمیزانیات التطویرعلى اقتراح رئیس المجلس: تصویت
نواف حجوج، مصطفى فارس، یونس صالح وجمال : السادةالمعدل الى جانب اقتراح رئیس المجلس صوت
.ابو ریا

.السادة ابراھیم حجوج ومحمد حاج: ممتنعین

_____: ضد االقتراح
.صودق على االقتراح باالغلبیة

.االنضمام الى جمعیة المیاه والمجاري: النقطة الثانیة 
على التطورات لالنضمام لشركة المیاه والمجاري في یس المجلس الحضور أطلع رئ: رئیس المجلس

60%الف شاقل لكل نفر بالقریة ثم یخصص مبلغ 225شفاعمرو، حیث سیتم تعویض المجلس المحلي مبلغ 
كقروض 40%المجلس المحلي المتعلقة بالمجاري والمیاه كأسھم بملكیة المجلس المحلي و " امالك"من قیمة 
، وبھذا تنتقل جمیع االمالك المتعلقة بمشروع المجاري فائدة3+ %مربوطة بجدول غالء المعیشة مد طویلة اال

االتفاق –، ھذا بعد ان قام المستشار القضائي بفحص االتفاق والمیاه للجمعیة لقاء االسھم والقرض طویل االمد
المعروفة كأصحاب أسھم في الجمعیة ، وعلیھ اقترح االنضمام-ینسق العالقة بین المجلس المحلي والشركة 

والمصادقة لنقل كل االمالك المتعلقة بشبكة المیاه والمجاري التابعة للمجلس المحلي " סובב שפרעם"باسم 
حسب ما فصل اعاله وبمصادقة " תקנון החברה"و " 2001חוק תאגיד מים "للجمعیة حسب القانون 

.المسؤول العام على جمعیات المیاه والمجاري
مع التوقیع على اتفاق مفصل یدرسھ المستشار القضائي االقتراح ھو االنضمام لشركة شفاعمرو وما حولھا 

.االتفاق ینسق العالقة بین المجلس المحلي والشركة. للمجلس ویعطي مالحظاتھ

.شركة خارجیةأنا ضد االنضمام الي: محمد حاج
.ضائي اعطاءنا معلومات عن االتفاققبل االنضمام أرجو من المستشار الق: ابراھیم حجوج

ثم قام محامي المجلس .  بعد فحص االمر یظھر ان االتفاق متوافق مع قانون المیاه والمجاري: عمر ابو الھیجاء
.بشرح مضمون مسودة االتفاق

.اقتراح رئیس المجلس المحليتصویت على
حجوج، ابراھیم حجوج، مصطفى نواف: الى جانب اقتراح رئیس المجلس المحلي كل من السادة صوت

.فارس، یونس صالح، جمال ابو ریا
.السید محمد حاج: صوت ضد االقتراح

.مساءً 9:55خرج السید ابراھیم حجوج من الجلسة الساعة 
.النقاط المتبقیة على جدول االعمال طرحت من قبل اعضاء غیر موجودین في الجلسة وعلیھ ال نستطیع بحثھم

.دراج باقي النقاط بالجلسة القادمةیقترح ا: محمد حاج

.مساءً 10:10اغلقت الجلسة الساعة 

نواف حجوج
رئیس مجلس كوكب ابو الھیجاء المحلي

.محمود قاسم: سجل


